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IНДИВIДУАЛЬНИЙ ПIДХIД У НАВЧАННI НА ЗАНЯТТЯХ З
«IНФОРМАТИКИ I ТЗН»
Дана стаття присвячена деяким питанням особистiсно-орiєнтованого навчання на заняттях з «Iнформатики i ТЗН» при пiдготовцi майбутнього вчителя.
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Вступ
Iндивiдуальний пiдхiд у навчаннi є одним з важливих принципiв дидактики. Вiн сприяє кращому засвоєнню навчального матерiалу, формуванню
творчої особистостi, позитивної мотивацiї навчання. Iндивiдуалiзацiя навчання є особливо актуальною в умовах кредитно-модульної системи навчання у
вищих навчальних закладах. При особистiсно-орiєнтованому навчаннi акцент
переноситься з навчальної дiяльностi викладача на пiзнавальну дiяльнiсть
студента, що передбачає пiдвищення рiвня його особистiсної активностi.
Якiсть пiдготовки майбутнього вчителя пов’язана з ефективнiстю й успiшнiстю навчальної дiяльностi студента. Водночас успiшнiсть будь-якої дiяльностi, як вiдомо, визначається активнiстю особистостi та її оптимальним
психiчним станом. Отже, щоб пiдвищити якiсть пiдготовки майбутнiх вчителiв, слiд активiзувати пiзнавальну дiяльнiсть студентiв, забезпечити її ефективнiсть i такi умови навчання, за яких психiчнi функцiї були в оптимальc Овчарова О.I., 2011
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ному або близькому до нього станi. Цього можна досягти, якщо навчальна дiяльнiсть ґрунтуватиметься на принципi iндивiдуалiзацiї навчання, тобто якщо вона враховуватиме iндивiдуально-психiчнi можливостi студентiв та
їхнi схильностi до роботи за фахом, а отже, до самоорганiзацiї, саморозвитку
й успiшностi навчання.

Основна частина
Реалiзацiя особистiсно-орiєнтованого навчання з його iндивiдуалiзованими формами сприятиме переходу вiд масово-репродуктивної до iндивiдуально-творчої моделi пiдготовки майбутнiх вчителiв, коли особистiсть засвоює
знання, вмiння, навички в рамках iндивiдуалiзованого навчання. Технологiя
iндивiдуалiзованого навчання передбачає розвиток майбутнього вчителя як
творчої особистостi, розвиток його професiйних якостей, неповторної iндивiдуальностi. Сферу формування особистостi майбутнього вчителя визначає
iндивiдуальний пiдхiд, згiдно з яким у центрi навчання має бути студент, його мотиви, мета, iндивiдуально-психiчнi особливостi. Викладач же визначає
навчальну мету заняття, органiзує, направляє й корегує весь навчальний процес, враховуючи iнтереси студентiв, рiвень їхнiх знань, умiнь, навичок, здiбностей, активностi, iнтелекту. Дана концепцiя навчання допомагає формувати
у вищiй педагогiчнiй школi не просто квалiфiкованого вчителя, а творчу особистiсть, даючи студентовi можливiсть для самореалiзацiї, самоорганiзацiї,
саморозвитку, що найбiльше вiдповiдає його iндивiдуальностi.
Iндивiдуалiзацiї навчання також сприяє використання у навчальному процесi засобiв сучасних iнформацiйних технологiй - автоматизованих навчаючих систем, мультимедiйних курсiв, систем комп’ютерного тестування, освiтнiх порталiв. Iндивiдуального пiдходу у навчаннi студентiв вимагає їх профiльна спецiалiзацiя. Розглянемо вивчення дисциплiни «Iнформатика i ТЗН»
на гуманiтарних cпецiальностях. «Iнформатика i ТЗН» на цих факультетах –
непрофiльний предмет, тому його викладання має деяку специфiку i потребує
враховувати iндивiдуальнi особливостi студентiв.
По-перше переважна бiльшiсть студентiв гуманiтарних спецiальностей не
орiєнтована на вивчення точних наук. Щоб вивчення iнформатики не було
для них важким та нецiкавим, необхiдно робити так, щоб навчальний матерiал, завдання для лабораторних робiт, самостiйної роботи якомога бiльше були пов’язанi з їх спецiалiзацiєю. Наприклад, при вивченнi текстового
редактору придiлити увагу таким його можливостям як перевiрка граматики, орфографiї, запропонувати виконати завдання з творчим гуманiтарним
спрямуванням. При виконаннi лабораторної роботи «Створення слайдових
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презентацiй» запропонувати студентам створити презентацiї, якi можна було
б використовувати на уроках лiтератури, мови i т.д. У список тем для пiдготовки рефератiв можна включити наприклад такi теми: «Засоби сучасних
iнформацiйних технологiй на уроках мови та лiтератури», «Використання
технiчних засобiв навчання при вивченнi iноземної мови», «Дистанцiйне навчання у гуманiтарнiй освiтi» i т. п.
Ще один фактор, який вимагає iндивiдуального пiдходу у навчаннi студентiв – це рiзний рiвень їх шкiльної освiти. У кожнiй групi є студенти, якi
мають досить високий рiвень знань, умiнь та навичок роботи з комп’ютером. Але на жаль є i студенти, якi навiть не володiють основами комп’ютерної грамотностi. Вони вiдчувають невпевненiсть, дискомфорт при роботi
з комп’ютерною технiкою. Для подолання цих комплексiв необхiдно придiлити особливу увагу таким студентам, не наголошуючи про особливi умови їх
навчання. Цього можна досягти пiдiбравши бiльш простi, доступнi для них
завдання, надаючи їм допомогу, консультацiї на заняттях та в позааудиторний час. Студентам з бiльш високим рiвнем пiдготовки можна запропонувати
виконати завдання пiдвищеної складностi та завдання творчого характеру.
Крiм того студентам надається можливiсть працювати у зручному для них
темпi.

Висновки
Цi наведенi принципи були врахованi при розробцi методичних вказiвок
до лабораторних робiт з дисциплiни «Iнформатика i ТЗН» для студентiв гуманiтарних спецiальностей. На початку вивчення курсу студенти одержують навчальнi матерiали та методичнi рекомендацiї, за допомогою яких вони
можуть вивчати теми для самостiйної роботи, виконувати завдання лабораторних робiт, складати звiти, готувати реферати в iндивiдуальному режимi
роботи. Як показав досвiд, iндивiдуалiзацiя навчання сприяє формуванню
позитивної мотивацiї, пiдвищенню iнтересу до навчання, кращому засвоєнню
студентами навчального матерiалу, покращенню успiшностi студентiв.
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